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U kunt ook € 5 overmaken op giro 6217680,
t.n.v. Buurtvereniging 'De Put in de Oude
Morsch', Narmstraat 29, 2312 BD Leiden.
Vermeldt dan wel graag uw naam en adres.

Dank u wel!
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Van de

De Put in de Oude Morsch is een uitgave van
buurtvereniging “De Put in de Oude Morsch”

voorzitter

Redactie: Thea Cordess, Nel Hansen en Frits
van der Mark
Opmaak: Marco Mosselman
Redactieadres: Narmstraat 29, tel: 513 45 85
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Verspreiding: De buurtkrant wordt gratis huis
aan huis verspreid door Fer Hansen aan alle
bewoners van de buurt De Oude Morsch en
wordt toegezonden aan relaties van de
buurtvereniging.
Advertenties: Met vragen over het plaatsen
van advertenties in de buurtkrant kunt u zich
wenden tot Fer Hansen, tel: 513 45 85.

Het is de tijd van verkiezingen, wie stemt er op
je, hoe groot wordt je partij en mag je nog
regeren. Op micro niveau hebben we niet te
maken met stemmen, maar met leden. We
hebben meer dan 100 leden en zijn daar heel
tevreden mee. Maar financieel teren we in, de
buurtkrant slokt een groot deel van het budget
op. We hebben dit uiteraard meerdere malen
besproken in de bestuursvergaderingen en
kwamen tot de conclusie dat het verstandig is
om aan onze leden 1 euro meer per jaar te
vragen. Zonder buurtkrant geen vereniging
vinden we namelijk. Op de algemene
ledenvergadering gaf het geen problemen,
sterker nog, er werd door een van de leden
voorgesteld om de contributie niet met één
maar met twee euro te verhogen. Het
argument was dat er in de afgelopen acht jaar
geen verhoging geweest was. Er werd
unaniem gestemd om vanaf 2011 zeven euro
van de leden te vragen.

*****
Hebt u een artikeltje of een idee voor de
buurtkrant, wilt u een activiteit aankondigen of
iemand in het zonnetje zetten, geef dit dan
door aan Nel Hansen, Narmstraat 29, tel:
513 45 85. Uw bijdragen aan de buurtkrant
kunt u per e-mail of op een USB-stick
aanleveren aan Nel Hansen, Namstraat 29.
De deadline voor de volgende buurtkrant is
13 juni 2010

Hebt u ook zo’n zin in de lente? Kijkt u het
groen ook uit de grond? In de boomvoeten
komen ze alweer omhoog, de krokussen,
narcissen en blauwe druifjes. Alvast hartelijk
dank aan de buurtbewoners die een boomvoet
geadopteerd hebben en hem ook dit jaar weer
gaan bijhouden. Met het voorjaar krijgen we
ook meer meeuwen. Wilt u aub uw vuilniszak
niet van te voren buiten zetten. Het is zo’n
smerig gezicht, al die opengekrabde zakken.
Misschien kunnen we ook elkaar er op
aanspreken.

Contactpersonen voor de buurt
Buurtwerk LWO
Wijkagent
Servicepunt Woonomgeving
Servicepunt Bouw en wonen

tel: 512 07 61
tel: 525 88 65
tel: 516 55 01
tel: 516 55 02

Met klachten (bv. over hangjongeren,
geluidsoverlast, etc.) kunt u bellen met:
De politie
tel: 0900 8844
Horeca Klachtenlijn
tel: 516 70 15

U bent van harte welkom om eens een
bestuursvergadering bij te wonen. U kunt een
van de bestuursleden bellen om te vragen
wanneer de volgende vergadering plaatsvindt.

Online: De website voor vragen, opmerkingen
en klachten over de woonomgeving, is:
http://www.leiden.nl/woonomgeving

Thea Cordess
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Notulen Algemene Ledenvergadering 2010
Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2010,
gehouden op maandag 8 maart 2010.

gemeente voor ogen staat: het verbeteren van de
openbare ruimte.
Een belangrijke activiteit, het uitgeven van de buurtkrant,
werd meerdere keren besproken. In 2009 verscheen de
50e buurtkrant, en voor die gelegenheid werd de krant
voorzien van een bronskleurig (= 12,5 jaar) omslag. De
drukkosten van de buurtkrant waren zodanig gestegen
dat onze penningmeester op zoek is gegaan naar een
andere drukker. De buurtkrant is in december voor het
eerst gedrukt door drukkerij Van der Linden i.p.v. The
Printer.
Overigens zijn de notulen openbaar, als u de notulen
gemaild wilt hebben, dan kunt u uw mailadres doorgeven
aan onze secretaris.
Ook de vergaderingen van buurtkaderoverleg en
districtsraad zijn bezocht en voor de buurt relevante
punten ingebracht. In november 2009 was er een
bijeenkomst voor de binnenstadsbuurten in het stadhuis.
Onderwerp
was
de
bespreking
van
het
evenementenbeleid door wethouder Jan-Jaap de Haan.
De Pieters/academiewijk heeft vervolgens een brief over
dit onderwerp opgesteld en de andere besturen gevraagd
om commentaar en ondersteuning. Dit is gebeurd. Nieuw
is de website www.districtsraden.nl (onze buurt valt onder
binnenstad noord).
In 2009 heeft Gosse Offringa de barbecue georganiseerd.
De proef om minder in te kopen aan eten en drinken (het
draaiboek is aangepast omdat er erg veel over was) is
geslaagd. Er was een trouwe opkomst.
De Beestenmarkt is voor een deel opgeknapt. Er staan
nieuwe banken en de prullenbakkan hebben een
ondergronds reservoir waardoor er veel meer in kan. De
Klokkenstoel met Schapenbel komt voor op de borden
van de Leidse Loper.
Op 3 oktober 2009 bestond de Stichting Historische
Haven Leiden 25 jaar. Het zeemanskoor RUMOR DI MARE
trad op en aansluitend was er hutspot. Dit jubileum is
uitgebreid gevierd met medewerking van bestuursleden
en leden.
In augustus van 2009 werd ook een zeer succesvolle
buurtwandeling georganiseerd. Onder leiding van
bouwhistoricus Jan Dröge maakten 22 buurtbewoners
een wandeling door de wijk en kregen uitleg over de
oude gebouwen en de geschiedenis van onze buurt. De
wandeling eindigde in een café aan de Nieuwe
Beestenmarkt waar nog lang is nagepraat.

Aanwezig
Thea Cordess (voorzitter), Nel Hansen, Marco
Mosselman, Martin Boon, Frits van der Mark, Thea
Heemskerk, Peter van der Born, Gea van der Born, Lia
Veelenturf, Fer Hansen, Niels Menken, Joekie de Lange,
Rob Akerboom
Afwezig met kennisgeving
Janneke de Goede, Gosse Offringa, Berend van Kampen,
Patriek Mistiaen
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur.
2. Agenda
Er zijn geen aanvullingen op de agenda. De agenda
wordt vastgesteld conform voorstel.
3. Notulen ALV 2009
Frits vraagt zich af of het woord ‘boomvoeten’ niet moet
worden vervangen door ‘bomen’. Thea legt uit dat met
‘boomvoet’ een metalen ring wordt bedoeld die de boom
moet beschermen, onder andere tegen fietsen die anders
tegen de boom worden gestald.
Martin vraagt zich af waarom er zo weinig leden gebruik
maken van de mogelijkheid om de bestuursvergaderingen te bezoeken. Uit rondvraag blijkt dat daar
geen behoefte aan bestaat. Leden kunnen bij Nel
Hansen informeren wanneer de volgende vergadering is.
Joekie vraagt naar de stand van zaken omtrent de
parkeergarage bij de Morspoort. Niels, Frits en Martin
lichten toe dat de intentie is om voor 10 jaar een
‘tijdelijke’
parkeergarage
te
bouwen
op
het
Morspoortterrein en het terrein van de Marechaussee.
Deze ‘tijdelijke’ garage zou daarna vervangen moeten
worden door bebouwing die vanaf de Morsweg loopt tot
en met waar nu het Belastingkantoor staat. Oorspronkelijke planning was dat de tijdelijke garage dit jaar zou
worden gerealiseerd. Maar er zijn diverse obstakels die
dit verhinderen. Zo mag een tijdelijk bouwwerk voor
maximaal 5 jaar gebouwd worden, en gaat de
buurtvereniging in Transvaal tegen de plannen
procederen. Wordt vervolgd.
4. Overzicht activiteiten afgelopen jaar (2009)
Het ledenaantal is de laatste jaren gestaag gegroeid. Er
zijn nu 106 leden (in juni 2007: 86 leden).
Het bestuur vergaderde eens in de zes weken. Jarich van
Oosten (voorzitter Stichting Historische Haven Leiden en
lid) heeft een vergadering bijgewoond om de proef mbt
ruimere openingstijden van De Waterlijn aan de orde te
stellen. Dit heeft geresulteerd tot het versturen van een
brief hierover naar B&W gemeente Leiden na een kleine
enquête in de buurt.
Ook Antje Ras, projectmanager bij de gemeente Leiden
en uitvoerder van het project Entree van de stad heeft
tijdens een bestuursvergadering uiteen gezet wat de

5. Financieel verslag afgelopen jaar (2009)
De penningmeester licht toe dat een kascommissie,
bestaande uit Kees en Suzanna Leythe, de financiële
administratie heeft gecontroleerd en goedgekeurd. Kees
en Suzanna zijn zelf niet aanwezig.
Bij afwezigheid van de kascommissie verleent de
ledenvergadering het bestuur decharge voor het
gevoerde beleid. De leden bedanken de penningmeester
voor haar inzet.
6. Activiteiten lopend jaar (2010)
In 2010 zal de buurtvereniging de gebruikelijke
activiteiten ontplooien, zoals overleg met gemeente en
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politie, het uitbrengen van de buurtkrant, de buurtborrels
en de buurtbarbecue. Gekeken zal worden of er een
vervolg kan worden gegeven aan de buurtwandeling. Lia
informeert bij Volkenkunde of het mogelijk is een
begeleide rondwandeling te organiseren in de
museumtuin.
Verder zijn er enkele activiteiten die dit jaar zullen
resulteren in verbeteringen in de buurt, zoals het plaatsen
van nieuwe oude lantaarnpalen in de Narmstraat en de
Kruisstraat/Smidssteeg, een verdere inrichting van de
Beestenmarkt, het project Entree van de Stad (o.a.
historische winkelpuien).
Verder zal het bestuur de ontwikkelingen omtrent de
Morspoortgarage blijven volgen, vaardigt het bestuur
iemand af naar de gesprekken tussen gemeente en
ondernemers over de herinrichting van het terrein
rondom de Morspoort en blijven we ons hard maken voor
het
plaatsen
van
boomvoeten
en
betere
fietsenstandaards in de wijk.
Op verzoek van Frits zegt de buurtvereniging toe ook in
2010 de samenwerking weer aan te moedigen met het
Zeemanskoor en de Stichting Historische Haven Leiden
(SHHL) bij het organiseren van activiteiten op 3 oktober.
Het bestuur zal vrijwilligers in de buurt werven.
Het voorstel van Lia om weer eens een gezamenlijke
borrel te organiseren met de SHHL wordt met
instemming ontvangen.

9. Bestuur
Zoals voorgeschreven treedt het hele bestuur af. Thea en
Nel worden wederom verkozen als resp. voorzitter en
penningmeester. Niels Menken wordt verkozen in de
functie van secretaris. Martin Boon, die al jaren trouw de
bestuursvergaderingen bijwoont, wordt benoemd als
bestuurslid.
10. Rondvraag
Joekie vraagt of het mogelijk zou zijn om het groen rond
het speeltuintje bij molen De Put op te knappen omdat
het er heel rommelig is. Het bestuur zal dit meenemen in
de Districtsraad.
Peter vestigt de aandacht op het vuil dat zich ophoopt
rond de boom achter het Rembrandtatelier en bij de
afgesloten poort tussen de parkeerplaats en de
Binnenvestgracht. Martin gaat dit opnieuw onder de
aandacht brengen bij Portaal en de gemeente. Nel gaat
tijdens het buurtkaderoverleg met de politie melden dat er
in de poort ook regelmatig wordt gedeald.
Rob meldt dat de herbestrating van het Kort Galgewater
nog steeds niet is afgerond. Er ontbreken nog een paaltje
bij de parkeerplaats van Mirjam en voor de steiger naar
de boot van Loek. Verder zou het goed zijn als er een
paaltje kon worden geplaatst op de hoek van het Kort
Galgewater en de Smidssteeg want nu wordt daar vaak
geparkeerd en dat verspert de doorgang. Het bestuur
zorgt dat dit wordt gemeld aan René Verdel.
Ook stoort Rob zich aan het terras van Jills. De terrassen
zijn steeds groter geworden en hierdoor wordt de
voetganger gedwongen om op de rijbaan te gaan lopen.
Nel neemt polshoogte en meldt dit bij de wijkagent.
Voorts zijn er volgens Rob veel klachten over de twee
banken op de hoek Kort Galgewater / Binnenvestgracht.
Deze trekken ’s avond nog steeds veel hangjeugd aan
die zorgt voor geluidsoverlast. Het bestuur is deze
klachten niet bekend en daarom dacht het bestuur juist
dat de overlast was teruggedrongen.
Verder vertelt Rob dat op 20 maart de Zuidhollandse
Waterdagen op de Beestenmarkt worden geopend ( het
is ‘Opening van het Jaar van de waterwegen en
waterlinies’).
Lia heeft veel last van auto’s die met een draaiende
motor worden geparkeerd en is verbaasd dat de twee
van de drie laad- en losplekken voor Morsstraat 30-34
zijn veranderd in parkeerplaatsen voor vergunninghouders. Het bestuur treedt hierover met de gemeente in
overleg.
Gosse heeft schriftelijk twee punten ingediend. Ten
eerste dat hij van plan is om de oude buurtkranten in te
scannen. Iedereen die een kopietje wil kan zich bij hem
melden. De redactie van de buurtkrant vraagt Gosse om
hierover een kort stukje in de buurtkrant te schrijven.
Verder brengt Gosse onder de aandacht dat er weer
meer graffiti wordt gespoten in de buurt en dat de
gemeente een project heeft om de graffiti te verwijderen.
Geïnteresseerde buurtbewoners kunnen zich bij Gosse
melden.
Tot slot wil Martin het bestuur en de medewerkers van de
buurtkrant hartelijk danken voor hun inzet het afgelopen
jaar.

7. Buurtkrant
In 2009 verscheen de 50e buurtkrant. Voor de
gelegenheid had deze buurtkrant een bronskleurig
omslag. De reacties op de 50e editie van de buurtkrant
waren positief.
De afgelopen jaren zijn de drukkosten van de buurtkrant
aanzienlijk gestegen. Daarom is de buurtvereniging in
2009 in zee gegaan met een andere drukker. Deze kan
de krant tegen aanzienlijk lagere kosten produceren,
maar wel met dezelfde kwaliteit.
8. Contributie
De contributie levert, samen met de advertenties in de
buurtkrant en een bescheiden subsidie van de gemeente
ongeveer € 1.500 per jaar aan structurele inkomsten op.
De kosten van de buurtvereniging zijn de afgelopen jaren
aanzienlijk gestegen. De structurele kosten bedragen
ongeveer € 1.800 per jaar. De kosten zijn dus structureel
hoger dan de opbrengsten.
De buurtkrant en de buurborrels maken samen ongeveer
80% van de kosten uit. Het bestuur heeft diverse opties
overwogen om de kosten te reduceren (zo zijn we
bijvoorbeeld in zee gegaan met een goedkopere drukker
voor de buurtkrant). Het bestuur wil niet verder
bezuinigen op de krant en de borrels omdat deze de kern
van de buurtvereniging vormen.
Daarom stelt het bestuur voor om de contributie met
ingang van 2011 te verhogen van € 5 naar Є 6 per lid. De
contributie was al sinds 2002 niet meer verhoogd.
De vergadering vindt de verhoging te bescheiden. De
ledenvergadering stemt unaniem in met een alternatief
voorstel van Frits om de contributie met ingang van 2011
te verhogen naar € 7 per lid per jaar.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur.
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Wandelen door de buurt
NOOB

Oef…wat een winter was dit. Lang, koud en met
veel sneeuw, maar toch niet goed genoeg voor
een
Elfstegentocht
laat
staan
een
Elfstedentocht.
Mooie besneeuwde plaatjes, ook hier in en van
de buurt, die elke dag gewoner werden en ons
daarna zelfs tegen gingen staan. Hoe vaak ik de
laatste tijd niet hoorde dat men de kou zat was…
Ik had me na de laatste buurtkrant voorgenomen
niet meer hier over het weer te schrijven, omdat
tegen de tijd dat de krant gelezen wordt het weer
alweer heel anders kan zijn, maar ik kon om
deze koude winter niet heen.
Als u dit leest is de lente begonnen. Leiden gaat
zich weer op maken voor een nieuw voorjaar- en
zomerseizoen. De Keukenhof gaat weer open en
dat zal ook de nodige toeristen naar Leiden en
naar onze buurt doen trekken.
De gemeente is bezig om met het project ‘de
Entree van de Stad’ de aantrekkelijkheid van de
openbare ruimten te verbeteren. Voor onze buurt
houdt dat met name in het handhaven van de
diverse vergunningen tezamen met een project
voor het herstellen van historische winkelpuien
en het opnieuw inrichten van de Beestenmarkt.
Wat het eerste punt betreft: dit gaat in de gehele
binnenstad plaats vinden. Onze buurt, en met
name de Steenstraat, is aangewezen als het
gebied waar wordt begonnen en dat kan je nu al
zien.
Op de Beestenmarkt is men vorig jaar al
begonnen om het plein iets meer aan te kleden
door langs het water een wandelpromenade te
maken middels een afscheiding met banken en
enorme bloembakken en blauwe klinkers her en
der in de promenade. Helaas kan het plein van
de Beestenmarkt zelf niet aangepakt worden
met vaste voorwerpen, zoals bomen of
standbeelden, omdat er ruimte moet zijn voor de
drie-oktober kermis. Een paar dagen van het
jaar die het aanzien van dit plein bepalen. Hoe
verzint men het!
Om er toch nog iets van te maken heeft men bij
de gemeente bedacht om op de Beestenmarkt
een fontein in de vorm van bedriegertjes aan te
leggen. Dus een plat vlak waaruit waterstralen
omhoog komen. Ik denk dat het voor het uiterlijk
en de aantrekkingskracht van het plein weinig tot
niets zal uitmaken en dat dit een verspilling van
tijd en met name geld is. Misschien dan toch de

fontein van Theo van Doesburg, Vierkant -invierkant, op de Beestenmarkt? Tja…die kermis,
hè!
Maar misschien moet er aan het plein ook iets
anders gebeuren. Ik kan namelijk niet zeggen
dat de horeca aan de Beestenmarkt uitblinkt in
aantrekkelijke gevels, uitstraling en terrassen.
Positieve uitzondering daarop vind ik het
Pannenkoekenhuis en lunchroom (als ik het zo
mag noemen) ‘Çatwalk’. Het zou goed zijn als
van de Beestenmarkt wat meer uitstraling kwam
van de horeca.
Hoe ziet het er nu uit?
Eterij ‘de Hoek’ ziet er op zich goed uit, maar
heeft verderop een klein pandje wat als
voorraadhok
dient
en
derhalve
geen
aantrekkingskracht heeft of een vrolijk gezicht op
levert. Tussen deze twee panden zit hotel
Mayflower met een klein terras, waar ik nog
nooit iemand heb zien zitten en wat ook een
meer naar binnen gekeerd karakter heeft. De
McDonalds heeft eigenlijk een te groot terras
voor een publiek, dat er merendeels het eten
komt afhalen en er alleen zomers gebruik van
maakt.
Dan het reeds genoemde terras van het
Pannenkoekenhuis en daarnaast het nu niet
aanwezige terras van Kwan Tung, mijns inziens
de beste chinees van Leiden, dat er bij goed
weer wel staat.
De cocktailbar ‘Ibiza’ heb ik, sinds ik de eigenaar
vorig jaar bij de verbouwing sprak, nog nooit
open gezien. ‘Sahara’ staat in de verkoop en
hotel ‘Da Vinci’ op de hoek ziet er beneden
akelig kaal en verlaten uit. In dat stukje
Beestenmarkt zijn sushibar ‘Ichi Ban’ en het
kleine café ‘Que Sera?’ de enige overlevenden.
Kortom: dat kan beter! Misschien dat de
gemeente bereid is om in het kader van het
genoemde project ‘Entree van de Stad’ daaraan
mee te helpen.
Dat lukt in de Steenstraat volgens mij wonderwel
en gaan we daar hele mooie gevels krijgen. Zo
is de gevel van het pand op de hoek van de
e
Steenstraat met de 2 Binnenvestgracht, waar
nu Randstad in zit, weer in oude stijl
teruggebracht.
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In oude glorie herstelde winkelpui

Voorheen Apotheek, straks De Kamerraad

Op de hoek aan de overkant zit sinds een tijdje
de pizzeria, die eerst verderop in de Steenstraat
zat. Het hoekpand is in een lichte kleur
geschilderd en straalt rust uit. De nachtwinkel
even verderop heeft de Jugendstil buitengevel in
tact gelaten en aan de overkant heeft men al de
nodige reclame-aanduidingen verwijderd om ook
die puien in oude toestand terug te brengen.
Daarnaast is men bezig om de oude apotheek,
op de hoek van de Steenstraat en de
Narmstraat, te verbouwen en ik denk dat dat ook
wel mooi gaat worden. De KamerRaad, die even
verderop in de Narmstraat zit, zal na de
verbouwing in dit pand trekken.

Eerdere nieuwkomer was al de Indonesisch
afhaalwinkel in de Steenstraat en sinds een
aantal weken is er nu ook een aziatische
afhaalwinkel en wel in de Morsstraat op de hoek
met de Smidssteeg. Kortom: wat eten betreft is
er keus en aanbod genoeg in deze buurt (en wat
drinken en roken betreft hoeft men zich ook al
niet te beklagen).
Eigenlijk hebben we een unieke buurt, met
kunst, cultuur, geschiedenis en ruim voldoende
uitgaans-en horecagelegenheden. Soms vind ik
het heerlijk om me dat te realiseren. Zelfs qua
groen is het hier niet slecht, alhoewel er van mij
best nog wel een paar bomen bij mogen op de
Beestenmarkt. Maar ja…die kermis, he!
Goed….de lente dus. Het groen zal zich weer
laten zien en de terrassen zullen weer naar
buiten
komen
(maar
wel
binnen
de
gemeentelijke ‘punaises’ die men in de straat
heeft aangebracht).
Belangrijker voor veel mensen is dat het warmer
gaat worden en zeker na zo’n koude winter. Ik
heb er ook geen bezwaar tegen. Wel wil ik er
hier en bij deze voor waarschuwen dat naarmate
het warmer wordt het aantal meeuwen in de
stad, en ook in deze buurt, weer zal toenemen.
Ik roep u dan ook hierbij op om de meeuwen niet
te voeren noch actief noch passief (door uw
afvalzak vroegtijdig buiten te zetten). Het moet
toch mogelijk zijn om het aantal van deze
vliegende schreeuwlelijken in lente en zomer
terug te dringen tot een aantal waar we geen
overlast van ondervinden. Ik reken op uw hulp.

Ondertussen hebben er ook wat veranderingen
plaats gevonden wat de horeca in de buurt
betreft.
Ik meldde zonet al dat de pizzeria in de
Steenstraat is verhuisd. In het pand dat daardoor
leeg kwam heeft zich nu een snackbar gevestigd
‘Quick Snack’ genaamd en dat is nu de enige
snackbar in de buurt, omdat snackbar Átlas’ in
de Morsstraat al jaren buiten werking is. En ik
moet zeggen dat de friet prima te eten was.
Aan de overkant van deze nieuwe snackbar is
de vishandel verdwenen en daarvoor is er een
bakkerij/croissanterie in de plaats gekomen.
Eerlijk gezegd is het een soort van snackwinkel,
want je kan er ook patat, turkse pizza en broodje
döner kopen. Niets ten nadele van deze winkel,
maar ik vind het jammer dat de vishandel weg is.
Snacks zijn op wel meer plekken in de buurt te
koop, maar voor vis moet je wat verder weg. Nu
maar hopen dat de viskraam bij molen de Valk
vaak genoeg open zal zijn.

Geniet van het voorjaar!
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Met een lelijke eend de autoweg oversteken
Thea Cordess

Ik vroeg me al een tijdje af hoe het zou zijn
om op een schip te wonen en of er mee
gevaren wordt. Nelleke werkt van ‘huis uit’, is
dat technisch mogelijk?

aan de buurtbewoners en een prachtige
verjaardagskalender, met hulp van anderen,
gemaakt ter gelegenheid van het 25-jarig
bestaan van de Stichting Historische Haven
Leiden op 3 oktober. ‘Eenmalige dingen, daar
stort ik me nog op.’
Ook heeft ze de informatieborden bij de schepen
vormgegeven in samenwerking met Rob
Akerboom, schipper van de Antoinette Christina.
‘Ik ben niet gestopt met het spel, maar ik ben
gestopt met de knikkers’, vertelt Nelleke. Ze
heeft nu ook tijd om bijvoorbeeld websites te
maken, gericht op de vormgeving. In de loop van
volgend jaar komt er ook een website
Historische haven Leiden.

Op een zonnige zondagmorgen belde ik aan op
het schip ‘Hoop op behoud’. Het werd een warm
welkom door Nelleke en Jarich Oosten met thee
en verrukkelijke vijgenkoekjes.

Ondertussen horen we het water stromen in de
twee grote watertanks, wat in 1,5 uur gebeurt.
Het schip kent zijn eigen ritme.
‘Het voelt goed om iets te doen voor de
omgeving’. De borden zijn het visitekaartje van
de historische haven en voor de buurt is het een
aanwinst
dat
een
bewoner
zijn/haar
professionaliteit hiervoor wil inzetten. Ook het
boekje over de historische haven, dat werd
uitgegeven bij het 20-jarige jubileum, is vorm
gegeven door Nelleke. Ze heeft nu een schat
aan historische foto’s die straks geschikt zijn
voor de website.
Kennelijk kun je dus ook op een schip van alle
gemakken voorzien (bijv. internet) zijn.
Wat me brengt op de vraag waarom ze hebben
gekozen om op een schip te gaan wonen.
Jarich: ‘Dit schip daar val je voor, dat is het
probleem. Ik had wel gezeild, maar een schip
van 24 meter, dat is een ander verhaal.’ Toen ze
het schip kochten wisten ze dat er risico’s waren,
zoals dat de schepen niet met ligplaats verkocht
worden. Er moest een nieuwe aanvraag voor
een ligplaats
gedaan
worden bij
het
stichtingsbestuur van de historische haven.
Nelleke had ook contact opgenomen met de
historische haven in Rotterdam die graag
klippers wilden hebben. Ze vertrouwden er op
dat er ergens wel een plek voor hen was. Maar
Leiden had wel heel erg de voorkeur.
Het schip moest geschouwd worden en dat
leidde tot een aantal restoraties aan de
buitenkant. Ook moest het van binnen helemaal

Nelleke en Jarich in de woonnkamer van hun schip

Nelleke: ‘Ik ben vormgever, typografisch,
voornamelijk tekst, beeldvorming. Er iets moois
van maken. Ik had een aantal vaste klanten. Nu
maak ik nog vier keer per jaar een vakblad voor
violisten op.’
Nelleke toont me het blad dat er strak en rustig
uit ziet en waarbij het formaat opvalt (geen
standaard A4 zoals de buurtkrant, maar meer
naar een vierkant toe). ‘Het fingerspitzengefühl
wil ik niet kwijt.’ Ik opper dat het me fijn lijkt om
nog met je vak bezig te zijn, maar niet meer de
stress te hebben. Nelleke beaamt dit. Toch heeft
ze onlangs nog in zeer korte tijd de uitnodiging
8
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opgeknapt worden. Jarich werkte nog, dus de
verbouwing moest in de vrije tijd. ‘Ik was bezig
met een afbouwtracé en het werk aan dat schip
was een enorme klus. Ik ben twee jaar eerder
gestopt met werken.’

overgestoken - dan heb je snelverkeer. Het is als
met een lelijke eend de autoweg oversteken. De
meeste schippers in de beroepsvaart vinden een
goed getuigd oud schip toch wel leuk, ze houden
wel rekening met je’.

Maar het verbouwen bleek veel langer te duren
dan de twee jaar die Jarich en Nelleke in
gedachten hadden. Enkele cijfers: ze wonen in
60 ton staal, het laadvermogen is 107 ton. Het
schip ligt hoog op het water, de lading nu is
verwaarloosbaar en investeren in lood als ballast
is kostbaar. In plaats van twee roestvrijstalen
watertanks van samen 2500 liter waren er eerst
zes kleine aluminium tanks die regelmatig
‘zweetten’.
Varen?!
‘Het eerste jaar hebben we helemaal niet
gevaren, daarna hebben we een ervaren
schipper gevraagd om het schip uit de haven te
varen. Op het Joppe namen we het roer over om
zelf naar de Braassem te varen.
Maar: je komt bij een brug, de brug gaat niet
open, de wind staat op de kont en het schip glijdt
naar de brug……’. Het was veel oefenen. Je
kunt lessen nemen, maar die zijn theoretisch. ‘Je
moet gewoon ‘fietsen’, anders wordt het niets’.
Jarich vertelt dat ze stap voor stap het schip
leerden kennen. Zijn zoon durfde meer, het
IJsselmeer over bijvoorbeeld. Alles in het
binnenste van het schip vloog heen en weer
door de harde wind, ook een ervaring.
‘Nu maken we grote tochten, we hebben de
smaak te pakken. Ik vaar graag en veel met mijn
zoon. Als je een drukke vaarweg moet
oversteken - we zijn een keer de Westerschelde

Jarich aan dek van de ‘Hoop op Behoud’

Nelleke: ‘We kwamen van de eerste tocht terug
met het schaamrood op de kaken en toen bleek
dat andere schippers met verhalen kwamen die
nog erger waren’.
Nelleke en Jarich vinden het heerlijk wonen in
Leiden, in de historische haven.
‘Ik ben trots op het schip, vooral de buitenkant
heeft wel erg gefloreerd onder de handen van
Jarich’.
Als buurt floreren we mee!

Verwijderen van graffiti
Er is de laatste meer overlast van graffitispuiters
in onze buurt. De Gemeente Leiden heeft een
nieuwe regeling voor het verwijderen van graffiti.
Deze houdt in dat bewoners van een huur- of
koopwoning een gratis overeenkomst kunnen
sluiten met DZB (De Zijl Bedrijven). Via een
aanmeldingskaart geeft u direct toestemming
aan DZB om de graffiti te verwijderen. De kaart
is verkrijgbaar bij het Servicepunt Woonomgeving of de informatiebalies van het stadhuis

en stadsbouwhuis. Downloaden via de site van
de gemeente leiden is ook mogelijk.
Graffiti kan ook gemeld worden: Graffitimeldlijn:
071 - 532 2878 (24 uur per dag bereikbaar) of
graffiti@dzb.nl
Gosse heeft aangeboden om bij problemen rond
het verwijderen van graffiti te helpen: tel.:
5133331 of offringa@xs4all.nl
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Meestal zie je ze niet...
Bouke Tuinstra

In de serie over oude en bijzondere auto's in
de buurt deze keer een echte 'youngtimer'.
Normaal gesproken zien we onze nieuwe
secretaris van de buurtvereniging Niels
Menken in een bijzonder functionele,
mintgroene Fiat Pick-up door de buurt rijden.
Hij blijkt echter sinds kort ook de bezitter van
een heuse Franse limousine: een zilvergrijze
Citroën CX 2400 GTI.

wagen naar believen hoger of lager kan worden
afgesteld. Handig bij het verwisselen van een
wiel: de auto is zijn eigen krik. De wagen heeft
een heel karakteristieke lijn, waarbij veel
aandacht is besteed aan een zo laag mogelijke
luchtweerstand. Zoals de "snoek" een typisch
design was uit de jaren 1950, zo ademt alles aan
de CX de jaren '70; de karakteristieke rechte
achterkant en de bijzondere holle achterruit
bijvoorbeeld. Ook het interieur heeft de enigszins
excentrieke trekjes die eigen zijn aan Citroën;
besturing van de ruitenwissers en knipperlichten
gaat niet met de gebruikelijke handels, maar met
tuimelschakelaars op 'satellieten' die naast het
stuur uit het dashboard steken. Ook de
snelheidsmeter is bijzonder: in plaats van een
klokje zien we hier de cijfers van de
snelheidsaanduiding onder een kijkglas door
draaien.

Het merk Citroën is opgericht in het begin van de
20e eeuw door André Citroën, de zoon van een
naar
Parijs
getrokken
Amsterdamse
diamanthandelaar. Een voorouder handelde in
citroenen en noemde zich Limoenman; later
werd het Citroen en in Parijs kwamen de puntjes
erbij. In 1919 startte André Citroën zijn
autofabriek. Begin jaren 1930 was Citroën de
vierde autofabrikant ter wereld en liep hij ook
een technologische voorop: de Traction Avant
(1934) was de eerste productieauto met
voorwielaandrijving. De ontwikkeling kostte
echter veel geld, en mede door gokschulden
raakte Citroën aan lager wal. In 1934 verkocht hij
de autofabriek aan bandenfabrikant Michelin, dat
het tot 1974 in eigendom zou hebben. André
Citroën stierf in 1935 als een berooid man.
Onder Michelin bleef het merk innovatieve auto's
bouwen: de 2CV ("eend") en de DS ("snoek")
uiteraard, maar ook de latere SM, de GS en de
CX waren bijzonder qua ontwerp en techniek. In
1968 kocht Citroën de Maserati en werden ook
de Italiaanse sportauto's met Citroën technologie
uitgerust (en vice versa). De geschiedenis
herhaalde zich: de ontwikkelkosten liepen hoog
op en het merk kwam in financiële problemen. In
1974 werd (op aandringen van de Franse
overheid) om een faillissement af te wenden,
gefuseerd met Peugeot in het huidige PSA
Peugeot. De echte liefhebbers betreuren nog
steeds het verlies van zelfstandigheid van het
merk door deze de facto overname.
De CX werd in 1974 net vóór de overname
geïntroduceerd en is dus volgens diezelfde
kenners de laatste 'echte' Citroën. De CX was de
opvolger van de in Nederland zeer geliefde DS
(waarvan ik weet dat er in de buurt ook enkele in
garages staan...). Net als zijn voorganger heeft
de CX ook het voor Citroën karakteristieke
hydropneumatische veersysteem waardoor de

Niels heeft de CX altijd al een mooie auto
gevonden, maar de directe aanleiding om er
daadwerkelijk een aan te schaffen was een
activiteit in de buurt. Op een zondag in
september hield de Citroën Traction Avant club
Nederland er op de Beestenmarkt zijn jaarfeest
en stond het plein vol met de statige klassiekers.
Na een rondje over het plein besloot Niels om
zijn langgekoesterde wens te verwerkelijken en
een CX (in zekere zin een achterkleinzoon van
de Traction Avant) te kopen.
Bij het kopen van een klassieker komt minstens
zoveel kijken als bij het kopen van een nieuwe
auto. Je moet je goed te informeren: wat zijn de
zwakke punten waar je op moet letten en welke
modelwijzigingen zijn er in de loop van de tijd
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doorgevoerd? Niels is niet over één nacht ijs
gegaan en heeft een tiental exemplaren door het
hele land bekeken, en hier zelfs een dagboekje
over bijgehouden. In het begin wist hij er nog
weinig van. maar na een aantal proefritten begon
Niels zich al een beetje een CX-expert te voelen
en konden er keuzes gemaakt worden. Het
moest een “type 1” worden, dat wil zeggen, van
vóór 1985 met chromen bumpers. Bovendien
leek het verstandiger om wat meer geld uit te
geven voor een goed exemplaar, dan 'voor
weinig' een wagen met slechte punten (en dus
kosten in het verschiet) te kopen. In Nieuwegein
stond een zilverkleurige CX 2400 GTi uit 1979
die er mooi uitzag en ook met vlag en wimpel
door de technische keuring kwam. Voor nog
geen 5000 euro werd hij de eigenaar van deze
behoorlijk chique voiture.
De week na de proefrit gingen koper en verkoper
naar het postkantoor om de auto over te laten
schrijven. Bij terugkomst uit het postkantoor
stond er een dame bewonderend naar de in de
buurt geparkeerde CX te kijken. Een bijzondere
auto is altijd een aanleiding voor een praatje. Het
bleek dat zij altijd al een CX had willen hebben,
en of ze er misschien even in mocht zitten. In de
eerste 5 minuten als eigenaar van de auto had
Niels er dus al indruk mee gemaakt op de
dames...

fauteuils. In combinatie met de beroemde
hydropneumatische vering levert dit een ervaring
op alsof men over de weg zweeft. Niet voor
iedereen is dit een weldaad: de vorige eigenaar
moest de auto wegdoen omdat hij er vanwege
een hernia niet meer in kon zitten. Maar van de
talrijke verkeersdrempels en de (na de lange
winter alomtegenwoordige) gaten in het asfalt
merk je in deze wagen vrijwel niets. Wellicht
geen auto voor het betere bochtenwerk, maar
wel om ontspannen mee over de Autoroute du
Soleil te zoeven. Hoewel hij met 130 pk toch ook
nog wel behoorlijk wil accelereren.
Voorlopig staat de auto warm en droog in de
garage van het ouderlijk huis in Wassenaar.
Niels' eigen garage wordt namelijk gebruikt als
muziekkamer: er staat een piano in. Nu de
temperaturen weer op gaan lopen, en het tijd
wordt voor ritjes met open zonnedak, zal de
zilveren verschijning wel vaker in de buurt te zien
zijn.
Dat een artikel in de buurtkrant nog wel een
staartje kan hebben mocht ik zelf ondervinden.
Enige tijd geleden werd ik gebeld door een
journaliste van de Volkskrant met de vraag of ik
met mijn restauratieproject mee wilde doen met
een fotoreportage over SAAB liefhebbers en hun
auto's in het Volkskrant magazine. Een van onze
buurtbewoners werkt bij de Volkskrant en had
naar aanleiding van de eerste aflevering van
deze rubriek over mijn eigen oldtimer mijn naam
doorgegeven. Zo stond ik dus vorige maand met
een paginagrote foto in de landelijke pers.
Aangezien wij komende zomer gaan verhuizen
en ik dus (niet zonder pijn in het hart) onze buurt
ga verlaten, zal ik binnenkort ook met deze
rubriek stoppen. Niels heeft echter aangegeven
dat hij het leuk vindt om de serie voort te zetten.
Dus heeft u een leuke, oude of bijzondere auto
die voor deze rubriek in aanmerking zou komen,
dan houden wij ons zeer aanbevolen. Mailt of
belt u hiervoor met de kersverse secretaris
(contactinformatie elders in dit blad).

Het was toen dit interview afgenomen prachtig
weer, en ik had het voorrecht om met de trotse
eigenaar mee te mogen op een kort ritje door de
stad. Alles in het interieur van de CX ademt
comfort. De stoelen zitten diep en zacht, als luxe
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Vroege jeugdherinneringen aan Volkenkunde
“Het was een paradijselijke plek”
Frits van der Mark

In de vorige Buurtkrant deed ik verslag van
de opening van het ‘Paviljoen’ van het
Museum Volkenkunde. Ik ontmoette daar
broer en zus Aad en Ineke Straathof. Zij
hebben in hun jeugd in dit gebouw gewoond.
Onlangs sprak ik Aad over zijn herinneringen
aan zijn kindertijd die zich voor een groot
deel afspeelde op het museumterrein. Enige
jaren gelegen schreef hij er een stuk over.
Omdat het de details en de sfeer prachtig
weergeeft, heb ik er veel uit geciteerd.

het Academisch Ziekenhuis naar de nieuwe
locatie achter het station. Twee van de drie
barakken werden gesloopt, de derde gelegen
aan Binnenvestgracht, had inmiddels een extra
verdieping gekregen en bleef staan.
De begane grond van de voormalige quarantainebarak werd in gebruikgenomen als conciërgewoning. De ouders van Aad en Ineke Straathof
werden de eerste bewoners. Aad weet precies te
vertellen hoe zij bij Volkenkunde terecht kwamen.
“De eerste directeur van Volkenkunde aan de
Steenstraat was Dr le Roux. Hij bewoonde met
zijn gezin een zaal in het museum die met
behulp van schotten in kamers verdeeld was.
Mijn moeder kon als dienstbode bij het
directeursgezin komen werken. Zij accepteerde
die betrekking op voorwaarde dat haar verloofde
Koos Straathof, die fietsenmaker was, een baan
bij het museum kreeg aangeboden. De
overeenkomst werd snel gesloten daar men
toevallig wel een timmerman of metaalbewerker
kon gebruiken en bovendien een prachtige
dienstwoning op het terrein van het ziekenhuis
beschikbaar was”.
Zo kwam het jonge stel in 1938 in de barak te
wonen, in datzelfde jaar werd Aad geboren.
Koos Straathof werkte er als hulpstoker, daarnaast volgde hij een 3 jarige cursus bankwerken.
De hoofdstoker was van Dort, hij bewoonde met
zijn gezin het bovenhuis van de barak. Het
wonen was geen onverdeeld genoegen. Aad
schrijft hierover: “Als ambtelijk werkman bij het
Rijk had mijn vader een armoesalaris. Als
tegenprestatie voor de bewaking binnen en
buiten het gebouw kreeg hij de kolen gratis. Dat
was geen luxe. Het zeil op de vloer en het
behang en betengel bolde naar alle kanten, bij
een beetje wind welke vrij toegang had door de
kruipruimte. ’s Winters was er niet tegenop te
stoken. Dat ik difteritis en m’n broertje
longontsteking kregen is niet te verwonderen”.
De verwarming van het museumcomplex ging in
die tijd nog met behulp van steenkool. Aan de
Binnenvestgracht ter hoogte van de Kruisstraat
stond het ketelhuis dat van een hoge
schoorsteen was voorzien. Op een tekening van
de Kruisstraat zijn op de achtergrond het
ketelhuis en de schoorsteen te zien.

Maar eerst even een korte geschiedenis van het
museum. In 1892 werd een nieuw gebouwd
e
complex tussen Morssingel, 1 Binnenvestgracht
en Steenstraat als Academisch Ziekenhuis in
gebruik genomen. Het gebouw bestaat uit een
langgerekte vleugel evenwijdig aan de
Morssingel, met loodrecht daarop drie vleugels.
Oorspronkelijk was de hoofdingang aan de kop
e
van de middelste vleugel en kwam uit op de 1
Binnenvestgracht.
Omdat het ziekenhuis al snel te klein bleek
werden er drie ziekenbarakken in de tuin
gebouwd. Ze stonden in het deel van de tuin dat
het dichtst bij de Morspoort ligt, hadden slechts
één bouwlaag, grote dakoverstekken en aan de
voor- en achterzijde bewerkte windveren.

Quarantainebarak gelegen aan de Morssingel
(rond 1900, RAL)

De barakken werden gebruikt voor de verpleging
van patiënten met besmettelijke ziekten als tyfus,
pokken en de Spaanse griep. In 1937 verhuisde
12
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Kruisstraat met ketelhuis en schoorsteen
Volkenkunde op de achtergrond
(kleurenpotloodtekening W.F. Meijer 1964, RAL)

Aad heeft erg prettige herinneringen aan zijn
jeugd op het Volkenkundeterrein. Het was een
paradijselijke plek. Uit z’n meest vroege jeugd
herinnert hij zich de geluiden van het nabij
gelegen spoor. De hectische muziek van stoomfluiten en rangeertrompetten. Aan vriendjes had
hij nooit gebrek. Hij vertelde altijd dat zijn vader
de baas was van het museum. De prachtige tuin
met een enorme goudvissenvijver was natuurlijk
een uitstekende plek om te spelen. “De tuin had
een hortusachtige uitstraling. Er hing een
mystieke sfeer, die werd versterkt door een
beeldenvolk uit brons en graniet, dat me te pas
en te onpas deed opschrikken tijdens mijn
wandelingen door de tuin. Beveiliging? Toentertijd zorgde Boeddha zelf voor de bewaking over
wat het museum binnen en buiten huisvestte.
Vanaf de tuin aan de Steenstraat, langs het
Museum van de Natuurwetenschappen verwelkomde een statig Boeddhabeeld je, geflankeerd
door grote coniferen en rododendrons. Verderop
op het bordes, stonden twee bronzen tempeltjes,
gedragen door tal van kleine, glimlachende,
dikbuikige Boeddha's. Ze markeerden de entree.
Mijn vader heeft vele uren aan de renovatie van
dit brons gewerkt. Op mijn weg van
kiezelsteentjes rond het gebouw, aan de singelkant waren diverse granieten beelden afgewisseld door enorme treurwilgen en Japanse
prunussen. Wat verder, de hoek omkijkend, in
de richting van de Morspoort waren links en
rechts schitterende plantvakken gevuld met
Japanse kers, rozenstruiken, goudsbloemen en
vooral begonia’s en afrikaantjes. De aangeharkte grindpaden liepen langs allerlei pagodes
en vooral granieten dierenbeelden, langs de
weelderie met waterplanten en vol prachtige
goudvissen voorziene vijver. En dat alles in een
schoonheid welk de hele exotisch plantenwereld
op mij afgestuurd had. Met de rijkbeboste
beeldenheuvel aan de Morspoortkant was de
beslotenheid van de tuin gegarandeerd. De wind
kon er letterlijk en figuurlijk spoken!”
Er zijn niet veel foto’s van deze idyllische tuin
terug te vinden. Eén bijzondere is er wel. Aad
schrijft hier zelf over: “Op het dichtst bij het
museum gelegen gras stond een stenen zuil in
de vorm van een tempel, waar in het dak een
soort aapmens, met de armen omhoog en
wijdbeens is uitgehouwen. Op de foto sta ik er
bovenop”. In ons gesprek vertelt hij dat het een
grafzuil uit Sulawesi betreft, die zich nu in twee
delen in opslag bevindt in het museumdepot
in ’s-Gravenzande.

van

Standaard werden er twee cilinderketels
gestookt, bij extreme kou kwam daar een
vierkante Hollandketel bij. Aad schrijft: “De
stoker bouwde ’s morgens vanaf zes uur voor
vier tot zes vuurmonden met aanmaakhout en
steenkool een vuur op. Om negen uur moesten
de zalen op temperatuur zijn. Van klimaatbeheersing was nog geen sprake. Hij was de
hele rest van de dag bezig met het vullen van de
ketels met steenkool. Ook was er vaak storing
aan de enorme circulatiepompen of moest er
een lek aan een radiator verholpen worden. ’s
Avonds om tien uur was zijn laatste rondje om
de laatste afsluiters dicht te draaien. Als er
iemand overwerkte, kwam de stoker speciaal
terug om een warmwaterafsluiter te openen.
Thermostaten waren er nog niet, alles ging nog
met de hand”.

Straathof senior bij een van de stookketels in het
ketelhuis van Volkenkunde (jaren vijftig)
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In 1958 vervulde Aad zijn dienstplicht, daarna
trok hij de wijde wereld in. Ook al is Aad nu in de
zeventig, hij komt nog steeds regelmatig naar
Leiden om de tuin van Volkenkunde te bezoeken.
Tijdens zo’n bezoek werd hij gespot door het
hoofd van de beveiliging Jenny Groenendijk, ze
werden goede bekenden van elkaar. Zij was ook
degene die mij met hem in contact bracht. Op de
laatste foto van dit stukje zijn ze samen met zus
Ineke te zien.
Over het wel en wee van Volkenkunde tijdens de
Tweede Wereldoorlog weet Aad ook veel te
vertellen. Dit komt in een volgende aflevering
aan de orde.

Buurtvereniging
'De Put in de Oude Morsch'

Aad op een grafzuil uit Sulawesi in de tuin van
Volkenkunde (1958)

De buurtvereniging behartigt de belangen van
de bewoners van de buurt 'De Oude Morsch'.
Zij gaat discussies aan met de gemeente over
o.a. het parkeerbeleid, (geluid)overlast,
gemeentelijk welzijnsbeleid, herbestrating,
groenvoorziening, verkeer en veiligheid.

De zuidwest vleugel van het complex was in
gebruik als collegegebouw Chinalogie en
Japanologie. Aad herinnert zich: “Van professor
Duivendak kregen we elke maand Chinese
postzegels, evenals van de heer ‘Sing Sang
Song’. Hij verbeterde ons nooit op zijn naam,
zeker omdat het toch aardig in die richting klonk.
Dr. Vos ging als tolk in de jaren vijftig met het
Nederlandse detachement naar Korea mee en
kwam met een mooie Koreaanse terug. Veel
zendelingen en missionarissen in hun lange pij
kwamen voorbij naar het collegegebouw voor
een studie Japans of Chinees. Velen deden ons
huis aan op zoek naar de ingang van
Volkenkunde en vaak kwamen ze van ver en
vroegen om het toilet of om hun handen te
mogen wassen”.

De buurt 'De Oude Morsch' beslaat het gebied
tussen de Nieuwe Beestenmarkt, Rijnsburgersingel, Morssingel en het Kort Galgewater.

Bestuur van de Vereniging
'De Put in de Oude Morsch'
Th. Cordess
N. Menken
N. Hansen
M. Boon

voorzitter
tel: 407 83 43
secretaris
tel: 512 46 29
penningmeester tel: 513 45 85
lid

Het bestuur van de buurtvereniging vergadert
regelmatig. Iedereen is welkom om een
vergadering bij te wonen. Bel even voor
actuele data met Niels of met Nel Hansen.

Broer en zus Aad en Ineke, rechts hoofd beveiliging
Volkenkunde,
Jenny
Groenendijk
tijdens
de
heropening van het Paviljoen (2009)
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Sponsors van buurtvereniging 'De Put in de Oude Morsch'

Chocolaterie Leonidas
in Leiden
Aan de Morsstraat van Leiden op nummer 52 vindt
u onze Leonidas chocolaterie. Wij verkopen over
de 100 soorten bonbons. Ook kunt u hier terecht
voor vele cadeau-ideeën. Met het ruime assortiment
glaswerk en porselein als verpakking kunnen we al
uw wensen op chocolade gebied verzorgen.
Bij inlevering van 100 euro aan kassabonnen
ontvangt u van ons twee High-Tea bonnen voor
Lunchroom Leonidas in Delft.
Daarnaast wordt met Sinterklaas en Kerst ons
assortiment uitgebreid, en vindt u bij ons allerlei
Sinterklaas- en Kerstcadeaus.

Onze openingstijden zijn:
Ma: 13.00 tot 18.00
Di t/m Vrij: 9.30 tot 18.00
Do.: 9.30 tot 21.00
Za.: 9.00 tot 17.00

Telefoon: 071-8891700

